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Curriculum vitae

Profesor
Kazimierz
Thiel

Data
i miejsce urodzenia:

Stopnie
i tytu³y naukowe:

Kariera zawodowa:

Niektóre funkcje
publiczne:

Ordery
i odznaczenia:

25 stycznia 1924 r. w Doruchowie, w Ziemi Ostrzeszowskiej,
woj. poznañskie;

mgr in¿. — Politechnika Wroc³awska (1949); dr in¿. — Politechni-
ka Warszawska (1958); dr hab. — Politechnika Warszawska (1964);
profesor nadzwyczajny (1973); profesor zwyczajny (1982);

Politechnika Wroc³awska (1950–1951); Instytut Organizacji i Me-
chanizacji Budownictwa w Warszawie (1951–1966); Studia dok-
toranckie w Politechnice Warszawskiej (1953–1956); Politechnika
Warszawska (1956–1958); Centre Expérimental des Recherses et
d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics w Pary¿u — sta¿
naukowy (1959–1960); Kierownik zak³adu w filii ww. Instytutu
w Casablance w Maroku (1960–1963); Instytut Budownictwa Wod-
nego PAN w Gdañsku (1966–1995); Kierownik Studium Dokto-
ranckiego w Politechnice Algierskiej (1981–1984); Zastêpca sekre-
tarza Wydzia³u IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk
(1989–1995); Cz³onek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od
1991 r.); Sekretarz Wydzia³u IV Nauk Technicznych Polskiej Aka-
demii Nauk (1996–2002); Cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii
Nauk (od 1998 r.);

Przewodnicz¹cy Zespo³u Nagród Naukowych przy Prezesie
Rady Ministrów RP (1992–2002); Przewodnicz¹cy Podkomitetu
Mechaniki Ska³ i Pod³o¿a w Polskim Komitecie Wielkich Zapór
(od 1968 r.); Przewodnicz¹cy Sekcji Mechaniki Gruntów i Ska³
oraz Fundamentowania Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk (1975–1984);

Krzy¿e Orderu Odrodzenia Polski (Kawalerski — 1989, Oficerski
— 1999, Komandorski — 2004).
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LAUDACJA

Profesor
Kazimierz Thiel

Profesor Kazimierz Thiel urodzi³ siê 25 stycznia 1924 roku w Do-
ruchowie, w Ziemi Ostrzeszowskiej, w województwie poznañ-
skim. Wychowywa³ siê w atmosferze patriotyzmu i zaanga¿owa-
nia w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Ojciec Profesora — Stanis³aw — to
jeden z dowódców Powstania Wielkopolskiego, oficer Wojska
Polskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Matka, Maria, to absol-
wentka Uniwersytetu Lwowskiego i osoba zaanga¿owana w dzia-
³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, spo³eczn¹ i oœwiatow¹.

Kazimierz by³ najm³odszym z czwórki rodzeñstwa. Ro-
dzina Profesora zosta³a ciê¿ko doœwiadczona w czasie II wojny
œwiatowej. Bliscy Profesora, represjonowani przez Niemców, do-
œwiadczeni okupacj¹, zaanga¿owani bezpoœrednio w walkê nie
doczekali koñca wojny. Osierocony i samotny poœwiêci³ siê trud-
nej pracy w ocala³ej czêœci rodzinnego maj¹tku i podjêtych jedno-
czeœnie studiach w Politechnice Wroc³awskiej.

Profesor Thiel jest absolwentem Wydzia³u Budownictwa
L¹dowego tej uczelni — rocznik 1949. Doktoryzowa³ siê w 1958 ro-
ku, a habilitowa³ w Politechnice Warszawskiej — w 1964. Tytu³
profesora nadzwyczajnego uzyska³ w 1973 roku, a zwyczajnego
— w 1982. W 1991 roku zosta³ cz³onkiem korespondentem Pol-
skiej Akademii Nauk, a od 1998 roku jest jej cz³onkiem rzeczywis-
tym. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w Politechnice Wroc³awskiej
(1950–1951). Nastêpnie pracowa³ w Instytucie Organizacji i Me-
chanizacji Budownictwa w Warszawie (1951–1966). W latach 1953–
–1956 ukoñczy³ studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej,
gdzie tak¿e krótko pracowa³ jako starszy asystent (1956–1958).

W latach 1959–1960 odby³ sta¿ naukowy w Centre Expéri-
mental des Recherses et d’Etudes du Bâtiment et des Travaux
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Publics w Pary¿u, a w latach 1960–1963 pe³ni³ funkcjê kierowni-
ka zak³adu w filii ww. Instytutu w Casablance (Maroko). Po po-
wrocie do Polski kontynuowa³ pracê w Instytucie Organizacji
i Mechanizacji Budownictwa, a nastêpnie przeniós³ siê do Insty-
tutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdañsku (1966–1995), gdzie
stworzy³ Samodzieln¹ Pracowniê Mechaniki Ska³. W latach 1981–
–1984 pracowa³ w Politechnice Algierskiej jako wyk³adowca i kie-
rownik studium doktoranckiego. W latach 1989–1995 profesor
Kazimierz Thiel pe³ni³ — z wyboru — funkcjê zastêpcy sekreta-
rza Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN, a od 1996 do 2002 ro-
ku — przewodnicz¹cego tego Wydzia³u.

Dzia³alnoœæ naukow¹ prof. dr hab. in¿. Kazimierza Thiela
mo¿na podzieliæ na dwa okresy.

Pierwszy — ponad dwudziestoletni — okres dzia³alnoœci
naukowej obejmuje badania dotycz¹ce technologii i reologii be-
tonu oraz konstrukcji betonowych, ¿elbetowych i sprê¿onych, jak
równie¿ technologii i organizacji robót budowlanych.

Drugi okres obejmuje ponad 30-letni¹ dzia³alnoœæ nauko-
w¹ dotycz¹c¹ badañ w zakresie mechaniki ska³, nowej dyscypli-
ny rozwijaj¹cej siê na pograniczu kilku innych dyscyplin nauko-
wych — geologii i hydrogeologii, mechaniki p³ynów i hydrauliki,
geofizyki, mechaniki cia³a sta³ego oraz in¿ynierii l¹dowej i wod-
nej. W tym okresie profesor Kazimierz Thiel stworzy³ w Polsce od
podstaw pierwszy oœrodek badawczy masywów skalnych dla
potrzeb in¿ynierii wodnej, a w wyniku wieloletniej, intensywnej
i konsekwentnej dzia³alnoœci — szko³ê naukow¹ mechaniki ska³.
Jest znany w kraju i zagranic¹ jako wybitny badacz problematy-
ki mechaniki ska³ oraz jako ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Dzia³alnoœæ naukowa profesora K. Thiela w zakresie me-
chaniki ska³ jest zwi¹zana z analiz¹ mechanicznego zachowania
siê masywów skalnych pod wp³ywem obci¹¿eñ zewnêtrznych
i wewnêtrznych, okreœleniem warunków równowagi oraz sposo-
bami zwiêkszania statecznoœci pod³o¿a budowli. Badania prowa-
dzi³ w miejscach projektowanych i realizowanych budowli, które
w konsekwencji stawa³y siê obiektami doœwiadczalnymi (by³y to
m.in. zapory Czorsztyn-Niedzica, Besko, Dobczyce, Klimkówka,
stabilizacje zboczy w Stró¿y, Lipowicy, Kotelnicy, Dobczycach,
Szymbarku, Algierze, Tresnej, sztolnie hydrotechniczne w M³o-
tach, Por¹bce-¯ar, Œwinnej Porêbie).

Profesor Thiel opracowa³ m.in. modele geostrukturalne i
klasyfikacje masywów skalnych (zw³aszcza fliszu karpackiego)
oraz metody wyznaczania ich podstawowych w³aœciwoœci fizycz-
no-mechanicznych.

Wyniki badañ naukowych profesora K. Thiela zosta³y
przedstawione w 284 publikacjach, w tym: 159 studiach, rozpra-6
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wach i monografiach, 8 podrêcznikach i skryptach, 49 artyku³ach
i komunikatach naukowych oraz 68 pracach informuj¹cych o po-
stêpach w okreœlonych ga³êziach wiedzy, nowych kierunkach
i metodach badawczych. Wœród publikacji profesora K. Thiela na
szczególn¹ uwagê zas³uguje pierwszy w Polsce (w tej dziedzinie)
podrêcznik akademicki Mechanika ska³ w in¿ynierii wodnej (PWN,
Warszawa 1980, s. 336), wydany w kilka lat póŸniej w wersji po-
szerzonej w jêzyku angielskim: Rock Mechanics in Hydroengineer-
ing (PWN-ELSERVIER, 1989, s. 406).

Profesor Thiel mia³ i wci¹¿ utrzymuje silne zwi¹zki z prak-
tyk¹ in¿yniersk¹. Jest autorem licznych ekspertyz naukowych
— tak¿e poza granicami Polski (Algieria, Irak, Maroko) — w za-
kresie przes³on przeciwfiltracyjnych, statecznoœci zboczy, warun-
ków posadowienia zapór, zawa³ów tuneli itp.

Profesor Kazimierz Thiel jest wieloletnim cz³onkiem Inter-
national Society of Rock Mechanics, International Society of Soil
and Foundation, Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, To-
warzystwa Mechaniki Ska³ oraz Polskiego Komitetu Miêdzynaro-
dowej Komisji Wielkich Zapór. Od blisko 40 lat, czyli od pocz¹t-
ku utworzenia Podkomitetu Mechaniki Ska³ i Pod³o¿a w Polskim
Komitecie Wielkich Zapór, kieruje tym gremium, organizuj¹c
w tym okresie 25 konferencji tematycznych. Przez szereg lat pro-
wadzi³ Sekcjê Mechaniki Gruntów i Ska³ oraz Fundamentowania
Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN.

Profesor Thiel prowadzi³ o¿ywion¹ wspó³pracê z zagra-
nicznymi oœrodkami naukowymi — m.in. z Anglii, Austrii, Fran-
cji i W³och.

W latach 1992–2002 profesor K. Thiel by³ przewodnicz¹-
cym Zespo³u Nagród Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów
RP. Ostatnie kilka lat dzia³alnoœci profesora K. Thiela zwi¹zanych
jest g³ównie z kierowaniem du¿ymi projektami badawczymi, fi-
nansowanymi przez Komitet Badañ Naukowych i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Profesor K. Thiel — mimo, i¿ przez wiêkszoœæ swojego
¿ycia zawodowego pracowa³ w nieakademickich instytutach ba-
dawczych — ma tak¿e osi¹gniêcia na polu dydaktyki i kszta³ce-
nia kadr naukowych. Oprócz autorstwa licznych podrêczników,
zorganizowa³ i kierowa³ studium doktoranckim w zakresie me-
chaniki ska³, prowadzi³ wyk³ady na studiach podyplomowych
i doktoranckich w Politechnice Warszawskiej i Krakowskiej, na
studiach dziennych w Politechnice Algierskiej oraz kursach szko-
leniowych organizowanych przez PAN.

Za dzia³alnoœæ naukow¹, organizacyjn¹ i dydaktyczn¹
profesor K. Thiel otrzyma³ liczne odznaczenia i nagrody, m.in.:
Krzy¿e Orderu Odrodzenia Polski (Kawalerski — 1989, Oficerski 7
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— 1999, Komandorski — 2004), Zespo³ow¹ Nagrodê Sekretarza
Naukowego PAN (1976, 1978, 1987), Nagrodê PAN za ksi¹¿kê
Rock Mechanics in Hydroengineering (1990) oraz Nagrodê Zespo-
³ow¹ I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osi¹gniêcia
naukowe (2002).

Profesor Kazimierz Thiel bezpoœrednio i organizacyjnie
wspó³pracowa³ z Politechnik¹ Warszawsk¹ na szczeblu ponad-
i miêdzywydzia³owym — jako sekretarz, a póŸniej przewodni-
cz¹cy Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN. Istotn¹ form¹ tej
wspó³pracy by³y komitety naukowe Wydzia³u IV PAN, w któ-
rych w znacz¹cej liczbie dzia³ali pracownicy naukowi Politechni-
ki Warszawskiej z wiêkszoœci wydzia³ów Uczelni. Szereg dzia³añ
profesora K. Thiela s³u¿y³o umocnieniu znaczenia i roli nauk tech-
nicznych w ¿yciu naukowym i gospodarczym, co mia³o i ma nie-
bagatelne znaczenie dla percepcji spo³ecznej i warunków funkcjo-
nowania uczelni technicznych, w tym Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowania naukowe Profesora w zakresie mechaniki
ska³ w in¿ynierii wodnej zaowocowa³y blisk¹ wspó³prac¹ mery-
toryczn¹ z Wydzia³em In¿ynierii Œrodowiska — kontynuatorem
ponad 90-letniej tradycji uprawiania in¿ynierii wodnej (budow-
nictwa wodnego) w Politechnice Warszawskiej.

Profesor K. Thiel s³u¿y³ i s³u¿y nauce nie tylko jako wy-
bitny badacz i twórca polskiej szko³y mechaniki ska³, ale tak¿e
zas³u¿ony organizator ¿ycia naukowego. Wybitne osi¹gniêcia
profesora K. Thiela spotka³y siê z wysokim uznaniem krajowych
i zagranicznych œrodowisk naukowych, a przyznane nagrody,
odznaczenia i godnoœci potwierdzaj¹ wybitn¹ pozycjê Profesora
w dyscyplinie nauk technicznych.

Tak¿e moja osobista, prawie 20-letnia znajomoœæ Pana
Profesora, pozwala mi na stwierdzenie, ¿e Wysoki Senat Politech-
niki Warszawskiej — nadaj¹c Panu Profesorowi Kazimierzowi
Thielowi zaszczytny tytu³u doktora honoris causa — powierzy³
go cz³owiekowi zacnemu, godnemu pod ka¿dym wzglêdem tego
wysokiego wyró¿nienia.

8
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Profesor Kazimierz Thiel

WYST¥PIENIE 
W CZASIE
UROCZYSTOŒCI 
NADANIA
DOKTORATU 
HONORIS CAUSA

Wasza Magnificencjo,
Wysoki Senacie, Drodzy Przyjaciele, Szanowni Pañstwo,

Pragnê gor¹co podziêkowaæ za wielki zaszczyt, który mnie spoty-
ka w dniu dzisiejszym. Nadanie mi tytu³u doktora honoris causa
Politechniki Warszawskiej jest dla mnie ogromnym wyró¿nieniem.

Moja dzisiejsza wypowiedŸ nie bêdzie poœwiêcona wybra-
nemu tematowi naukowemu, ani te¿ wizji naprawy czy ukierun-
kowania nauki polskiej w warunkach gospodarki rynkowej. Na
ten temat wypowiada³o siê ju¿ wielu s³awnych kolegów profeso-
rów. I oby nie mylili siê w swych optymistycznych wizjach, a na-
uce polskiej oby wiod³o siê dobrze. Ba, nawet bardzo, bardzo
dobrze!

Opowiem natomiast, jaka by³a moja droga do zaszczytu,
jaki mnie dzisiaj spotyka. I choæ by³a d³uga, postaram siê opowie-
dzieæ o niej krótko. By³a ona chwilami dziwna, czasem zaplano-
wana, a czasem rz¹dzi³ ni¹ przypadek. Tak zreszt¹ bywa w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka. Ja jednak mia³em zawsze jasno wytyczony cel
— pracê, która daje satysfakcjê i sprawia, ¿e nawet w najtrudniej-
szych warunkach mo¿na wiele osi¹gaæ.

Moja generacja prze¿y³a cztery diametralnie ró¿ni¹ce siê
okresy egzystencji.

Urodzi³em siê w ziemi wielkopolskiej, z du¿ymi tradycja-
mi, w rodzinie ziemiañskiej. W domu by³y pielêgnowane tradycje
patriotyczne — zw³aszcza Powstania Wielkopolskiego. Moje dzie-
ciñstwo przypad³o na okres Drugiej Rzeczpospolitej i gdyby trwa-
³a, mog³em po prostu pójœæ w œlady ojca, ale los chcia³ inaczej. 
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Wybuch³a II wojna œwiatowa. W 1939 roku ca³y ten œwiat,
œwiat mojego dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci, zawali³ siê i w ten
sposób rozpocz¹³ siê drugi etap mojej egzystencji. W ci¹gu czte-
rech wojennych lat odeszli najbli¿si: matka, siostra, ojciec, druga
siostra i brat. Uszed³em z ¿yciem, ale gniazdo rodzinne przesta³o
istnieæ.

Trzeci etap zacz¹³ siê od tego, ¿e powojenne w³adze zabra-
³y mi dom. Zosta³em sam, bez domu i œrodków do ¿ycia.

Jak zatem doszed³em do geologii in¿ynierskiej, budownic-
twa wodnego, osuwisk i... Wydzia³u IV Nauk Technicznych Pol-
skiej Akademii Nauk?

Warto tu wspomnieæ pewien epizod z lat okupacji. Jako
kilkunastoletni ch³opak pracowa³em przy budowie stawów ryb-
nych. Najwiêkszy problem mia³em z geodezyjnym domkniêciem
prostok¹ta. Mo¿e to by³a zapowiedŸ, ¿e budownictwo wodne jest
mi pisane i w³aœnie tym powinienem siê zaj¹æ?

Tymczasem po zakoñczeniu wojny zosta³em przyjêty na
Politechnikê Wroc³awsk¹, gdzie studiowa³em budownictwo l¹-
dowe, gdy¿ studia prawnicze — w³aœciwsze z punktu widzenia
tradycji rodzinnych — by³y dla mnie niedostêpne. Jednoczeœnie
uruchomi³em i prowadzi³em odzyskane w Doruchowie i Ostrze-
szowie cegielnie i m³yn. 

Do dyplomu magistra in¿ynieria budownictwa l¹dowego
doszed³em w 1949 roku, gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e zostanê pra-
cownikiem Politechniki Wroc³awskiej, albo osi¹dê jako w³aœciciel
cegielni w rodzinnych stronach, w³adza ludowa ponownie zabra-
³a mi odzyskane na krótki czas cegielnie i m³yn.

Uzna³em to za kolejny znak i ruszy³em w œwiat. Popro-
si³em o roczny, bezp³atny urlop na Politechnice Wroc³awskiej
w celu odbycia praktyki w Instytucie Organizacji i Mechanizacji
Budownictwa w Warszawie.

W Warszawie zwi¹za³em siê z Katedr¹ Organizacji i Me-
chanizacji Budowy Politechniki Warszawskiej, kierowan¹ przez
profesora Aleksandra Dy¿ewskiego, przedwojennego przedsiê-
biorcê, który doceni³ moj¹ pasjê organizatorsk¹. Ukierunkowa³ on
moje zainteresowania na technologiê i organizacjê budowy nowo-
czesnych hal przemys³owych. Pod kierunkiem profesora Dy¿ew-
skiego prowadzi³em badania zwi¹zane z budow¹ hal metod¹
deskowañ przesuwnych oraz napisa³em na ten temat i obroni³em
rozprawê doktorsk¹, pracuj¹c równolegle we wspomnianym In-
stytucie, w którym dyrektorem by³ profesor Mieczys³aw Zajbert,
specjalista w dziedzinie budownictwa wodnego.

Czy to znowu znak?
Ci¹gle jednak by³em in¿ynierem budownictwa l¹dowego,

choæ ju¿ ze stopniem doktora nauk technicznych.12
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Przychodzi rok 1960, w którym dziêki szczêœliwemu zbie-
gowi okolicznoœci oraz znajomoœci jêzyka francuskiego — ojciec
twardo egzekwowa³ naukê niemieckiego i francuskiego, a angiel-
ski nie by³ wtedy modny — wyjecha³em na dwa lata do Pary¿a,
do Centre Experimental des Recherches et d’Etudes du Bâtiment
et des Travaux Publics, a nastêpnie pracowa³em dwa lata w filii
tego instytutu w Casablance. Fili¹ kierowa³ wówczas francuski
in¿ynier J. Delarue, mój póŸniejszy wielki przyjaciel. 

We francuskim instytucie prowadzi³em badania w zakre-
sie w³aœciwoœci reologicznych betonu, który mia³ byæ stosowany
w czasie wznoszenia mostu sprê¿onego w Maroku. By³em tak¿e
kierownikiem zak³adu, w którym kontrolowano w³aœciwoœci ma-
teria³ów budowlanych, projektowano i badano zachowanie siê
ró¿nego rodzaju budowli in¿ynierskich — g³ównie mostów.

Powoli zacz¹³ siê rodziæ materia³ do rozprawy habilitacyj-
nej. Pobyt w Maroku to cenne doœwiadczenie odnosz¹ce siê do
mo¿liwoœci ³¹czenia badañ stosowanych, zwi¹zanych z projekto-
waniem lub realizacj¹ obiektu oraz badañ podstawowych, któ-
rych wyniki mog³yby s³u¿yæ postêpowi wiedzy naukowej.

Od pobytu w Casablance i mojej przygody zawodowej
z budownictwem wodnym mój zwi¹zek z nim stawa³ siê coraz
silniejszy.

Po powrocie do kraju i przeprowadzeniu przewodu habi-
litacyjnego na podstawie rozprawy z zakresu reologii betonu ju¿
na dobre zwi¹za³em siê z budownictwem wodnym i geologi¹ in-
¿yniersk¹. Przenios³em siê do Instytutu Budownictwa Wodnego
PAN w Gdañsku. Stworzy³em tam Samodzieln¹ Pracowni¹ Me-
chaniki Ska³ i kierowa³em ni¹ przez wiele lat. Dyrektorem IBW
by³ wówczas wspania³y cz³owiek — profesor Stanis³aw Hueckel,
specjalista z dziedziny morskiego budownictwa wodnego.

Na dobre zaczê³a siê przygoda z budownictwem hydro-
technicznym, oœrodkami skalistymi, w których dr¹¿one s¹ sztol-
nie hydrotechniczne i tunele oraz zboczami gór, którym zagra¿a-
j¹ osuwiska. Moj¹ pasj¹ sta³o siê poszukiwanie sposobów opisu
masywów skalnych, traktowanych jako niejednorodne, nieci¹g³e
i anizotropowe oraz metod wyznaczania ich podstawowych w³aœ-
ciwoœci fizycznych i mechanicznych, zarówno na placu budowy,
in situ, jak i w warunkach laboratoryjnych. I co najwa¿niejsze, wy-
niki badañ podlega³y sprawdzeniu na realizowanych obiektach.

Moje prace badawcze i dociekania teoretyczne mog³em
po³¹czyæ z realizacj¹ pasji organizatorskiej. Bra³em udzia³ i orga-
nizowa³em badania na wielu budowach hydrotechnicznych (za-
pory w Niedzicy, Besku, Dobczycach, Klimkówce, M³otach), przy
realizacji zboczy zagro¿onych osuwiskami w Stró¿y, Lipowicy,
Dobczycach, Szymbarku, Kotelnicy, Tresnej oraz na budowie
sztolni hydrotechnicznych w M³otach i Œwinnej Porêbie. 13
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Okolicznoœci¹ przyczyniaj¹c¹ siê do znaczenia prowadzo-
nych badañ by³a czêsto niska jakoœæ fliszu karpackiego jako pod-
³o¿a budowlanego, wymagaj¹cego czêsto uszczelnienia, a zawsze
— oceny cech fizycznych i mechanicznych w warunkach nasyce-
nia wod¹.

Miejscowoœci, w których powstawa³y kolejne zapory, stop-
nie wodne lub osuwiska stawa³y siê na jakiœ czas miejscem mo-
jego zamieszkania, bo tylko tak mog³em bez reszty poœwiêciæ siê
badaniom. Cierpia³a na tym moja rodzina — ¿ona i dwoje wspa-
nia³ych dzieci, ale czy mog³y czekaæ kolejne osuwiska? Niech
usprawiedliwieniem bêdzie to, ¿e choæ czêsto ruch zbocza od-
bywa siê wolno, to zauwa¿enie tego w odpowiednim momencie
i przewidzenie skali zagro¿enia jest tak wa¿ne dla bezpieczeñ-
stwa ludzi i œrodowiska, ¿e rodzina musi poczekaæ.

Wspomnê tu o przypadku zapory i zbiornika wodnego
Vajont w pó³nocnych W³oszech, znanym mi z akt s¹dowych, do
których mia³em dostêp. W pocz¹tkowym okresie rozpoczynania
budowy przyjecha³ geolog, który wyrysowa³ i dok³adnie wyli-
czy³, jaki jego zdaniem nast¹pi ruch zbocza i ile metrów szeœcien-
nych ska³ zsunie siê do utworzonego zbiornika. Wyniki utajniono
z ró¿nych wzglêdów. Ruch zbocza odbywa³ siê powoli — kilka
centymetrów miesiêcznie. Przemieszczenia by³y widoczne, ale
niezbyt du¿e. Monitorowano zbocze, ale interpretacjê ostatniego,
sobotniego pomiaru od³o¿ono, do poniedzia³ku (odpowiedzialny
za to cz³owiek pojecha³ na urlop). Z soboty na poniedzia³ek osu-
wisko „pojecha³o 2,5 metra”, a potem — ju¿ gwa³townie — milio-
ny metrów szeœciennych ska³ wypchnê³y wodê z czaszy jeziora.
To antropogeniczne tsunami najpierw zniszczy³o osadê na prze-
ciwleg³ym zboczu doliny, a póŸniej, przelewaj¹c siê przez zaporê
o ponad dwustumetrowej wysokoœci, runê³o na le¿¹ce w dolinie
rzeki miasteczko. Zginê³o ponad 2 tysi¹ce ludzi.

Nie zawsze mo¿na spieszyæ siê powoli.
Od trzydziestu lat zajmujê siê mechanik¹ ska³, doœæ now¹

nauk¹ o mechanicznym zachowaniu siê ska³ pod wp³ywem ob-
ci¹¿eñ wewnêtrznych i zewnêtrznych w okreœlonym otoczeniu fi-
zycznym. Jako nauka stosowana opiera siê ona na wielu dyscy-
plinach — geologii, hydrogeologii, mechanice p³ynów, geofizyce,
mechanice gruntów, mechanice górotworu. 

Ta wieloœæ dyscyplin naukowych, które nale¿y braæ pod
uwagê przy projektowaniu kolejnej budowli hydrotechnicznej,
da³a mi tak¿e mo¿liwoœæ poznania i wspó³pracy z wieloma wspa-
nia³ymi ludŸmi, wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach
— w kraju i zagranic¹. Zaowocowa³o to miêdzy innymi moim po-
nownym wyjazdem do Afryki, tym razem do Algierii. Prowadzi-
³em w tym piêknym kraju zarówno studium doktoranckie, jak
i konsultacje przy realizacji obiektów hydrotechnicznych.14
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Czasy afrykañskie — najpierw Maroko, póŸniej Algieria
— to wspania³e etapy mojego ¿ycia.

Niestety lata up³ywaj¹, czas nas nie omija. Coraz mniej
badañ terenowych, choæ ci¹gle, do ubieg³ego roku jeszcze, bra-
³em udzia³ w takich badaniach w ramach w³asnych projektów
badawczych.

Na prze³omie lat 80-tych i 90-tych zacz¹³ siê w Polsce no-
wy — dla mnie ju¿ czwarty, etap egzystencji. W tamtym okresie
moje zainteresowania organizacj¹ dostrzeg³ profesor Bohdan Ci-
szewski — sekretarz IV Wydzia³u Nauk Technicznych PAN. Za-
proponowa³ mi, abym zosta³ zastêpc¹ sekretarza tego Wydzia³u.
Tak zaczê³a siê moja nowa przygoda — tym razem z Polsk¹ Aka-
demi¹ Nauk.

Praca w Wydziale, a nastêpnie w Prezydium Polskiej Aka-
demii Nauk, pozwoli³y mi spojrzeæ szerzej na nauki techniczne
w aspekcie rozwoju kadr naukowych, nowych kierunków w na-
ukach technicznych, czasem wrêcz wymuszanych przez rozwój
informatyki, oraz nowych mo¿liwoœci stworzonych przez formal-
n¹ integracjê z Uni¹ Europejsk¹. Formaln¹ — bo tak naprawdê
polscy naukowcy byli w tej Unii od czasu jej zawi¹zania siê.

Moja dzia³alnoœæ naukowo-badawcza oraz póŸniejsza pra-
ca w IV Wydziale PAN, kontakty z wieloma pracownikami insty-
tutów naukowych, utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e istnieje
du¿a trudnoœæ w okreœleniu granic miêdzy badaniami stosowa-
nymi i podstawowymi w dyscyplinach technicznych. Wed³ug
mnie istotnym kryterium oceny badañ w tych dyscyplinach po-
winna byæ koñcowa u¿ytecznoœæ ich wyników. Znamienne s³owa
na ten temat wypowiedzia³ Stanis³aw Staszic, a mo¿emy je sobie
przypomnieæ dziêki ich utrwaleniu w tej piêknej auli. Gdy teraz
przemawiam, mam je przed sob¹: Umiejêtnoœci dopot¹d s¹ jeszcze
pró¿nym wynalazkiem mo¿e czczym tylko rozumu wywodem albo pró¿-
niactwa zabaw¹, dopot¹d nie s¹ zastosowane do u¿ytku narodów. Czy¿
przytoczone zdanie nie jest wo³aniem o coœ, co wspó³czeœnie na-
zywamy wdro¿eniami lub jeszcze modniej transferem technolo-
gii czy innowacyjnoœci¹? Gdybyœmy nie mieli z tym problemów,
nie mówilibyœmy o tym tak wiele. Niech mi bêdzie wolno zwró-
ciæ uwagê na przynajmniej jeden z aspektów tej problematyki,
a mianowicie bliski mi aspekt organizacji.

Du¿e znaczenie ma cel badañ i forma ich zakoñczenia oraz
przedstawienia wyników. Szczególnie w badaniach, w których
bierze udzia³ wiele osób. Do tego, ¿e zespo³y badawcze s¹ du¿e
i z³o¿one z ludzi o ró¿nych specjalnoœciach zd¹¿yliœmy siê — nie
bez trudnoœci — przyzwyczaiæ, ale czêsto zapominamy, ¿e impli-
kuje to wzrost znaczenia czynnika organizacji, którego niedoce-
nianie mo¿e przyczyniæ siê do tego, ¿e oczekiwane efekty nie zo- 15
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stan¹ nigdy osi¹gniête, nawet gdy w zespole bêd¹ potencjalni
nobliœci.

Jesteœmy narodem indywidualistów i niedostrzeganie —
w odpowiednim czasie — znaczenia czynnika organizacyjnego
jest niemal nasz¹ wad¹ narodow¹. Tracimy w ten sposób nie tyl-
ko oczekiwany efekt podstawowy, ale i premiê tego dzia³ania,
jaka mo¿e wynikaæ ze wspó³pracy.

Dzisiejsza uroczystoœæ sk³ania mnie do podsumowañ, choæ
tak bardzo chcia³bym planowaæ nowe badania i stawiaæ sobie no-
we zadania badawcze. Patrz¹c z perspektywy lat, mogê powie-
dzieæ: ¿y³em w trudnych i ciekawych czasach, a postawione cele
osi¹gn¹³em. I je¿eli nawet do pewnych zdarzeñ nie chcia³bym po-
wracaæ, to — gdyby dano mi tak¹ szansê — prze¿y³bym wszyst-
ko z najwiêksz¹ radoœci¹ jeszcze raz. 

Myœlê ¿e nie zabrzmi to patetycznie, gdy powiem, ¿e
wspaniale jest odczuwaæ przynale¿noœæ do spo³ecznoœci nauko-
wej. W tym miejscu dziêkujê Politechnice Wroc³awskiej za dan¹
mi szansê studiowania i zrobienia pierwszego kroku na mojej
drodze do œwiata nauki i dzisiejszego dnia.

Dziêkujê Senatowi Politechniki Warszawskiej i Radzie Wy-
dzia³u In¿ynierii Œrodowiska, w którym kontynuowane s¹ blisko
stuletnie tradycje budownictwa wodnego, za spowodowanie, ¿e
jestem dzisiaj bardzo szczêœliwy.

Dziêkujê Pañstwu za uwagê, za wys³uchanie mojej wy-
powiedzi.

Dziêkujê za udzia³ w dzisiejszej uroczystoœci.
Dziêkujê po prostu za to, ¿e jesteœcie tu razem ze mn¹.

16
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